
 

 

 

Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, 
infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására 

ZP-1-2021 
 

Pályázati összefoglaló  
 
1. Pénzügyi feltételek: 

• Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás 

• Támogatási intenzitás: legfeljebb 100% 

• Támogatás összege: maximum 25 millió Ft, ezen belül 

 

1) külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, kapcsolódó 

út, földút, valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetését biztosító 

(nyílt, felszíni) csatornahálózat karbantartásához kapcsolódó fejlesztések (kivéve 

erőgépek és eszközbeszerzés) maximális összeg 18 000 000 Ft 

2) vízvételi hely kialakítása, mezőgazdasági célú vízvezeték kiépítése, kút létesítése, 

illetve víz visszatartáshoz kapcsolódó kisléptékű víztároló kapacitás kiépítése 

(esővízgyűjtő rendszer kiépítése) maximális összeg 20 000 000 Ft  

3) villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó fejlesztések (hagyományos, vagy alternatív 

energiaforrásokkal táplált kisfeszültségű villamosenergia-hálózat elsősorban felszín 

alatti kiépítése) maximális összeg 25 000 000 Ft 

      4) vadkerítés létesítése maximális összeg 20 000 000 Ft 

      5) területrendezéshez, borona- és/vagy tömésépületek, szakrális kisemlékek 

felújításához, gyümölcsfa- és/vagy szőlőtelepítéséhez kapcsolódó költségek: maximális 

összeg 5 000 000 Ft 

 

 

• Rendelkezésre álló keretösszeg: 5 Mrd 

• Támogatási kérelmek A pályázatok elektronikus felületen történő szerkesztésére és 

kitöltésére 2021. augusztus 2-án 08 óra 00 perctől, véglegesítésére, azaz a pályázat 

benyújtására 2021. augusztus 9-én 08 óra 00 perctől – forráskimerülés esetének 

kivételével - 2021. augusztus 15-én 23 óra 59 percig van lehetőség 

 

Felhívás célja: Az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlanokon 

meglévő genetikai sokféleség megőrzése, a környezet védelme, a külterületeken folytatott 

szőlő- és/vagy gyümölcstermesztés fennmaradása, borona- és/vagy tömésépületek, 

szakrális kisemlékek felújítása, valamint a vidéki tájfenntartás céljából a zártkertként 

nyilvántartott ingatlanok mezőgazdasági hasznosítását elősegítő és a zártkerti ingatlanokhoz 

kapcsolódó gazdálkodási forma fennmaradásához szükséges infrastrukturális háttér 

fejlesztése. 

 

2. Pályázók köre: 

 

• Települési önkormányzatok,  

• települési önkormányzatok konzorciumai. (Települési önkormányzatok konzorciumai 

esetén a konzorciumi tagok közötti együttműködési megállapodást a pályázathoz 

mellékelni kell!) 

 



 

 

 
A támogatás igénybevételének előfeltétele, hogy a pályázó legkésőbb a pályázat 
benyújtásáig a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és 
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 
(a továbbiakban: Tv.) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tegyen, vagy 
igazolja, hogy kérelmezte nyilvántartásba vételét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: 
Kincstár) által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe. 
 

 
Önállóan támogatható tevékenységek: 

 

1) külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, kapcsolódó 

út, földút, valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetését biztosító 

(nyílt, felszíni) csatornahálózat karbantartásához kapcsolódó fejlesztések (kivéve 

erőgépek és eszközbeszerzés), 

2) vízvételi hely kialakítása, kút létesítése, mezőgazdasági célú vízvezeték kiépítése, 

illetve víz-visszatartáshoz kapcsolódó kisléptékű víztároló kapacitás kiépítése 

(esővízgyűjtő rendszer kiépítése), 

3) villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó fejlesztések (hagyományos, vagy alternatív 

energiaforrásokkal táplált kisfeszültségű villamosenergia-hálózat elsősorban felszín 

alatti kiépítése), 

4) vadkerítés létesítése, vadgazdálkodási/vadvédelmi elemek építése, 

5) területrendezés, borona- és/vagy tömésépületek, szakrális kisemlékek felújítása, 

gyümölcsfa- és/vagy szőlőtelepítés. 

 

A fent felsorolt tevékenységek fejlesztéseihez kapcsolódó további tevékenység és hozzá 

kapcsolódó költség lehet még: talaj-előkészítés, komposztáló létesítése, biológiai alap 

beszerzések, zártkerti ingatlanvásárlás és a hozzá kapcsolódó ügyvédi költségek, illetékek. 

 

Az 1.) és az 5.) tevékenységi területek önállóan nem pályázható tevékenységek, csak 

másik célterület fejlesztésével együtt! 

 

Feltételek: 

 

• Pályázatot csak a pályázati felhívás 1. pontjában meghatározott célok 

megvalósítására irányuló, a 3. pontban felsorolt, valamint ezekhez kapcsolódó 

tevékenységekre lehet benyújtani.  

• Egy pályázó a pályázatán belül több támogatott tevékenységre is pályázhat.  

• Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Egy településről csak egy pályázat 

nyújtható be. (Konzorciumi partnerként is egy pályázatban vehet részt, ebben az 

esetben az önkormányzat önállóan vagy másik konzorcium tagjaként már nem 

nyújthat be pályázatot.) 

• A pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie. 

• A támogatás formája egyösszegű, vissza nem térítendő támogatás, 100 %-os 

támogatási intenzitással. 

• A támogatás folyósítása 100 % előleg-finanszírozás formájában történik, utólagos 

elszámolási kötelezettség mellett. 

• A pályázó bármely támogatási célra beküldött nyertes pályázat megvalósítása esetén 

vállalja, hogy a településen – a pályázat megvalósítási idején belül - tájékoztató 



 

 

rendezvényt szervez, amelyen a programot és a folyamatban lévő fejlesztést, vagy 

annak eredményét mutatja be és a helyi hírközlési csatornákon (újság, honlap stb.) 

keresztül tájékoztatja a lakosságot. 

 

 
 
Elérhetőségeink:  
Honlap: www.tempo-consulting.hu 

E-mail: juhasz.balint@tempo-consulting.hu 

Telefon: 06/30 330-5159 
 
Juhász Bálint 
Ügyvezető  
Tempo-Consulting Kft. 
 


